Medlemsmøde og
ekstraordinær generalforsamling

Fredag d. 8 september kl. 12-16
hos Arla Innovation Centre,
Agro Food Park 19, 8200 Aarhus N

22/8-2017

Arla Innovation Centre
Når detailhandlens hyldemeter er proppet med smør, flødeis og drikkeyoghurter med smag af chokolade,
jordbær eller melon, så har produkterne været genstand for utallige udviklingstimer, hvor alt fra smag til
konsistens er blevet vendt og drejet. Den udvikling skal i Arla fremover foregå i det nye Innovation Centre i
Skejby, som bl.a. består af et lille kompakt mejerianlæg med 50 forskellige maskiner og en lang række
laboratorier.
Her vil vi få en rundtur og oplæg på anlægget, hvor vi vil få et nærmere indblik i Arlas produktudvikling - fra
tanke til karton så at sige.

Ekstraordinær generalforsamlling
Ved samme lejlighed holder vi ekstraordinær generalforsamling (se dagsorden næste side)
Efter den tumult, der fulgte efter den ordinære generalforsamling, der endte med at formanden trak sig,
ønsker bestyrelsen af få bekræftet sit mandat.
Desuden er der behov for et suppleringsvalg til bestyrelsen, da den valgte formand og to andre
bestyrelsesmedlemmer har nedlagt deres hverv efter sidste ordinære generalformsamling, og der kun var
valgt to suppleanter.

Endvidere har det efter generalforsamlingen vist sig, at der blev begået en meget beklagelig fejl ved valget
til bestyrelsen. Det betød at Per Henrik Hansen ikke kom på valg, selv om hans valgperiode udløber i år. Det
vil vi rette op på ved at have valg til den bestyrelsespost, som Per Henrik sidder på, uanset om der i øvrigt
er tillid til den siddende bestyrelse.

Vigtigt:
Medlemsmøde starter med en sandwich kl. 12.00, derefter rundvisning og diskussion
Generalforsamlingen starter kl. 13.30 – dagsorden nedenfor
Arla byder på en kop kaffe – formentlig med mælk
Foreningen sørger for en sandwich ved ankomst og et stykke kage til eftermiddagskaffen
Tilmelding skal ske til Frederik Thalbitzer på lft@landbrugsavisen.dk senest 6/9

Med venlig hilsen
Betyrelsen
Frederik Thalbitzer, Claus Haagensen, Per Henrik Hansen, Anna-Christa Bjerg, Rasmus Willesen, Anne Krogh
Kjærsgaard

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling i Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister 8/9-2017:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af stemmetællere og dirigent.
Valg af protokolfører.
Formanden redegør for forløbet efter generalforsamling i Hirtshals
Valg af formand frem til næste ordinære GF (Konstitueret formand Frederik Thalbitzer opstiller)
Bestyrelsen ønsker GF’s opbakning til at fortsætte
Valg af (afhængig af udfaldet af pkt 5)
a. Hvis bestyrelsen ikke får GF’s opbakning er alle på valg – to for et år, to for to år og to for
tre år
b. Hvis bestyrelsen får GF’s opbakning til at fortsætte vælges:
i. ét nyt bestyrelsesmedlem frem til næste ordinære GF
ii. ét bestyrelsesmedlem for tre år (Per Henrik Hansen genopstiller)
iii. to suppleanter frem til næste generalforsamling
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt. Herunder orientering om hvordan det går med planlægning af IFAJ 2020 kongressen i
Danmark.

Bestyrelsen arbejder i øvrigt på et arrangement senere på året om Fremtiden for DFLJ. Dette
medlemsmøde vil handle om foreningens fremtidige virke, rolle, vedtægter, hvervning af nye medlemmer
med mere.

